Stichting Theehuis Leeuwarden

Jaarverslag 2011 Stichting Theehuis Leeuwarden
Stichting Theehuis Leeuwarden, opgericht op 30 mei 2007,
presenteert u hierbij het jaarverslag 2011 waarin een
overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in dat jaar
wordt gegeven. Dit verslag is bedoeld voor de leden van het
Comité van Aanbeveling, voor de vrijwilligers, voor alle
overige betrokkenen en voor allen die onze doelstelling
onderschrijven en onze stichting een warm hart toedragen.
Dit is het derde jaarverslag van de stichting.
Het bestuur was aan het einde van 2011 als volgt samengesteld:
Babs Mulder:
voorzitter
Ane de With:
secretaris, penningmeester
Roland Wijmenga:
lid en plaatsvervangend voorzitter
Het is een bewogen jaar geweest waarin de belangrijkste gebeurtenis lag in het in gebruik nemen van
het eigen onderkomen in het voormalig lijkhuisje op de Noorderbegraafplaats.
Maandag 20 juni was het Open Huis voor de vrijwilligers met een hapje en een drankje, 16 juli is het
Theehuis open gegaan voor de bezoekers van de begraafplaats en de officiële opening vond plaats
op 2 november (Allerzielen) in de aula, aangezien de eigen locatie van het Theehuis te klein was om
iedereen te ontvangen. In aanwezigheid van 80 personen luidde Harrie Wiersma de opening in met
een prachtig verhaal. Aansluitend was er een hapje met een borrel en vervolgens zijn we met
brandende fakkels naar het Theehuis gelopen alwaar Froukje Lezwijn -vrijwilligster van het eerste
uur- officieel het licht heeft ontstoken in het Theehuis. Een ieder was heel enthousiast hoe het eruit
zag en vol lof over de inzet van vrijwilligers, sponsors en bedrijven.
Er heeft een wisseling van coördinatoren plaatsgevonden: Jeltine Zijlstra is gestopt, Rennie Fopma
heeft de functie overgenomen. Er wordt gezocht naar een extra coördinator.
Er zijn dit jaar 2 vrijwilligersbijeenkomsten gehouden op 11 januari en op 12 december. Hierbij waren
30 vrijwilligers/-sters aanwezig wat duidelijk maakte dat deze groep enorm is uitgebreid. Dit heeft
het mogelijk gemaakt de openingstijden van het Theehuis uit te breiden van enkel de zondag naar nu
ook de zaterdag en woensdagmiddag erbij. Op de avond in december hebben we tevens officieel
afscheid genomen van Jeltine Zijlstra (coördinator) en Steven Smits (bestuurslid). Steven verlaat het
bestuur om reden dat hij in Groningen is gaan wonen. Tot nader te bepalen tijdstip blijft hij nog wel
de website verzorgen. Het bestuur heeft ervoor gekozen het coördinatorenteam uit te breiden i.p.v.
vervanging voor Steven in het bestuur.
In mei is de eerste digitale nieuwsbrief verzonden; in 2011 zijn er in totaal vier verstuurd.
Op 11 december (Wereldlichtjesdag) heeft het Theehuis een bijeenkomst georganiseerd voor
ouders, familie en belangstellenden om met elkaar stil te staan bij alle kindjes die zijn overleden.
Dit was een indrukwekkende bijeenkomst in aanwezigheid van zo’n 40 belangstellenden.
Grootouders van een overleden meisje, hebben een gift van 500 euro overgemaakt met de wens dit
geld volgend jaar te gebruiken voor het opnieuw organiseren van deze bijeenkomst.
De stichting heeft het afgelopen jaar drie giften ontvangen :
Rotaryclub Nijehove € 500,00
LOF (Leeuwarder Ondernemersfonds) € 1.000,00
De opbrengst van avondmaalscollecten 2de halfjaar 2011 van het College van Diakenen € 2.992,21.

KvK nummer 01120110; bankrekening 147378044; www.theehuisleeuwarden.nl; E-mail: bestuur@theehuisleeuwarden.nl

Stichting Theehuis Leeuwarden
Dit jaar heeft de verbouwing prioriteit gehad, komend jaar willen we ons richten op het meer
zichtbaar maken van het Theehuis, zodat er meer bezoekers zullen komen en daarnaast gaan
we proberen geld te genereren voor de 2de fase, het realiseren van een serre.

Tot zover een overzicht van het vierde bestaansjaar van de Stichting Theehuis Leeuwarden.
Dit jaarverslag zal ook worden gepubliceerd op http://www.theehuisleeuwarden.nl
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